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II Diàlegs internacionals
 feministes i ecologistes

Comissió de Feminismes d’Entrepobles

Va ser possible gràcies a un treball intens 
previ durant mesos de construcció col·lec-
tiva del programa en continguts i ponents, 

desenvolupat per un equip constituït per com-
panyes de l’equip d’educació i comunicació 
d’Entrepobles, del nostre equip de cooperació, 
de la Comissió de Feminismes, així com gràcies 
a l’acompanyament i les aportacions de Judith 
Muñoz Saavedra (Feminista xilena i professora 
de la Universitat de Barcelona) i Lilián Celiberti 
(Cotidiano Mujer – Articulación Feminista Mar-
cosur d’Uruguai).1

En la planificació i desenvolupament d’aquests 
Diàlegs feministes i ecologistes ha estat present 
un principi transversal que sempre ha guiat el 
quefer d’Entrepobles: “impulsar processos de 
treball en xarxa”, i que hem materialitzat amb 
organitzacions i moviments socials al Nord i al 
Sud Global, molt especialment amb organitzaci-
ons feministes, mediambientalistes, amb les que 
defensen els drets dels pobles originaris i els béns 
comuns davant la vulneració dels drets humans 
per part de les empreses transnacionals.

Com a antecedents a la nostra genealogia 
més recent, rescatem que al maig de 2018 vam 
impulsar “CIUTATS VIVIBLES des de la diversitat 
que les habita”, amb la realització de Jornades 
Internacionals, un documental i una publicació 

que podeu consultar a la nostra web. Vam posar 
de manifest entre moltes altres coses la neces-
sitat d’una perspectiva de l’urbanisme feminista 
per posar la vida quotidiana de les persones al 
centre, valorant les diferents esferes que compo-
nen la vida de les persones i les feines necessà-
ries per al sosteniment de la vida. La necessitat 
d’un “Dret a la Ciutat” com a reconeixement del 
dret a la ciutadania: a una vida lliure de violència, 
a l’accés als recursos, a feines que no esgotin les 
nostres energies corporals, a espais de creació i 
plaer, en definitiva, a la construcció d’una “eco-
nomia de les cures”.

Fruit d’aquests processos, al desembre del 
2020, en plena pandèmia, vam realitzar els 
primers “Diàlegs Feministes i Ecologistes”, com 
un espai de “construcció col·lectiva feminista i 
ecologista per entrellaçar aprenentatges i desafi-
aments per continuar teixint xarxes per la justícia 
social, ambiental i global, que garanteixin vides 
dignes”.

L’avaluació d’aquesta primera experiència ens 
va plantejar la necessitat i el desig de sostenir 
aquest espai dels Diàlegs Feministes i Eco-
logistes, com un espai d’internacionalisme 
per al contrast de sabers, experiències i 
compromisos entre feministes i ecologistes 
de diferents territoris i àmbits de treball.

Aquesta segona 
edició dels Diàlegs 
internacionals en 
format virtual es 
va celebrar el 27, 
28 i 29 d’abril, amb 
audiències des de 
l’Estat espanyol, 
Amèrica Central, 
Equador, Perú, 
Cuba, Bolívia, 
Xile, Argentina i 
Uruguai
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I és per això que vam impulsar aquesta segona edició, realitza-
da al voltant de tres sessions de “Diàlegs”:

SESSIÓ 1: CIUTATS VIVIBLES I CUIDADORES: 
APORTACIONS DES DELS FEMINISMES
Van participar com a ponents Silvana Pissano (alcaldessa de 
Montevideo, Uruguai), Valeria Melipillán (alcaldessa de Quil- 
pué, Xile), Betlem Cañizar (activista feminista i regidora de Rubí, 
Barcelona) i Blanca Valdivia (Col·lectiu Punt 6, Catalunya), que 
van posar èmfasi en la importància de construir ciutats, barris o 
comunitats cuidadores i vivibles des dels valors feministes. Un dels 
missatges que va quedar clar en totes les intervencions va ser 
que el desenvolupament de l’economia i l’urbanisme han de tenir 
una clara perspectiva feminista, de justícia social i mediambiental. 
També va haver-hi coincidències des de les diverses mirades a 
reconèixer la nostra interdependència, la nostra ecodependència 
i que sobre aquestes conviccions és imprescindible que treballem 
des d’una perspectiva comunitària per aconseguir un benestar so-
cial i ambiental.

SESSIÓ 2: FEMINISTES I ECOLOGISTES:
CONSTRUINT COMUNITATS DE [RE]EXISTÈNCIA.
En aquesta sessió vam comptar amb les aportacions de Mirtha 
Vásquez (advocada, expresidenta del Consell de ministres, Perú), 
Carmen Aliaga Monrroy (del Col·lectiu CASA, Bolívia), Mar-
garita Peña (Coordinadora 8M de Xile) i Júlia Martí (feminista, 
investigadora de l’Observatori de les Multinacionals a Amèrica Lla-
tina (OMAL). Amb elles i amb diverses estudioses, investigadores 
i activistes feministes i ecologistes de diferents latituds es va crear 
un interessant debat sobre un tema que és d’interès actual per a les 
nostres societats: pensar com ens organitzem per donar resposta, 
col·lectivament, a com crear ciutats, pobles i/o comunitats més 
vivibles i cuidadores per a totes. És a dir, en primer lloc, posar 
en valor les nostres experiències i aprenentatges per fer 
front a la crisi capital-vida. En segon lloc, poder crear un 
poder emancipador des dels diferents territoris que ens 
ajudin a entendre noves formes i alternatives. Per acabar, 
una invitació a compartir saviesa feminista i, en particular, 
estratègies de resistència i agència.

SESSIÓ 3: RESCATAR L’ESPERANÇA: 
VISIBILITZAR ALTERNATIVES PER SOSTENIR 
LES TRAMES DE LA VIDA.
Es va obrir amb les intervencions de Lilián Celiberti (Cotidiano 
Mujer/Articulación Feminista Marcosur), Pastori Filigrana (ad-
vocada, defensora de Drets Humans, Andalusia), Katy Machoa 
(del Foro Social Panamazónico, Equador) i Esperanza Martínez 
(Pacto Ecosocial del Sur, Equador), que ens van presentar les seves 
experiències de pràctiques alternatives per sostenir les trames de la 
vida i per recuperar el nostre present i futur a partir de la resolució 
del conflicte capital-vida. Aquesta darrera sessió va permetre a les 
ponents, a causa de la seva procedència de diversos territoris i de 
la seva pertinença a espais d’articulació de diferents moviments 
socials, presentar les alternatives amb mirades diverses. Un enfoca-
ment des de la interseccionalitat, les interrelacions i interdependèn-
cies que permet desenvolupar accions integradores vitals contra un 
sistema heteropatriarcal, capitalista, racista i colonial.

Els Diàlegs van tenir un tancament artístic amb l’actuació de la 
cantautora centreamericana Ceshia Ubau.

Cada dia les circumstàncies i les crisis superposades ens porten 
a obrir-nos a reconèixer la interdependència i l’ecodependència 
com a realitats imprescindibles per al bon viure, el benestar social  
i la construcció estratègies emancipadores per fer front als reptes 
de la creixent desigualtat social i política, la crisi ecològica, energè-
tica i de biodiversitat, la reacció patriarcal, el racisme o el colonia-
lisme extractivista.

Davant d’això, esperem que els Diàlegs feministes i ecologistes 
es continuïn consolidant, no sols com una activitat, sinó com un 
procés col·lectiu d’internacionalisme feminista.

Podeu descarregar els enregistraments dels debats al canal de 
youtube d’Entrepobles, i les relatories de les taules de debats a la 
nostra pàgina web www.entrepobles.org 

Nota:
1. També vem comptar amb el suport d’organitzacions col·laboradores des 

d’Amèrica Llatina (Cotidiano Mujer -Uruguay- i Articulación Feminista Marco-Sur) 

de les entitats coorganitzadores (SICOM-Solidaritat i Comunicació, l’Observatori 

DESC i la Xarxa per la Justícia Climàtica de Catalunya). I amb el cofinançament de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
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https://www.youtube.com/c/EntrepueblosEntrepoblesEntrepobosHerriarte

